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SENHORES PAIS E ALUNOS
Entre os diversos conteúdos da Educação Física trabalhados na
escola, estão também os Jogos de Tabuleiro. E, no período de
quarentena, é uma ótima oportunidade resgatar tais jogos em família.
Além de ser um bom divertimento, é também excelente para
desenvolver e aprimorar habilidades cognitivas . Pensando nisso, a
aula de hoje visa ensinar regras e movimentos deste jogo, além de
ensinar a confeccionar o próprio tabuleiro.
Esperamos que gostem!!!!

Como se joga damas?
Inicialmente é preciso posicionar o tabuleiro para que cada
participante fique com uma casa escura à esquerda. Em
seguida, os jogadores devem colocar as peças no jogo,
colocando tanto as damas escuras como as claras nas
casas mais escuras.
Os objetivos do jogo são imobilizar ou capturar todas as
peças do adversário. Portanto, ganha aquele que se
mantiver com o maior número de pedras no jogo,
eliminando todas as do outro participante.

Orientações e regras
A grande diagonal escura fica à esquerda do jogador, (a primeira “casinha do lado esquerdo é escura)”.
As peças são colocadas nas casas escuras.
O lance inicial é sempre das brancas.
A pedra só anda para frente, uma casa de cada vez.
A pedra e a dama tomam tanto para frente como para trás.
A dama e a pedra têm o mesmo valor, tanto para tomar quanto para ser tomada.
A tomada é obrigatória e não existe sopro.
Peça tocada é peça jogada.
A dama anda para frente e para trás quantas casas puder.
Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de tomar, é obrigatório tomar o maior número de
pedras.
Durante uma tomada à peça que apenas passar pela casa de coroação, não será promovida a dama.
Ganha a partida o jogador que tomar todas as peças do adversário ou deixa-las sem movimento possível.
A partida será empatada quando: a) Os parceiros concordarem com o empate, b) Ocorrerem vinte lances
sucessivos de damas, sem tomada ou movimento de pedra.
O jogo de damas é praticado em um tabuleiro de 64 casas, claras e escuras. A grande diagonal (escura) deve
ficar sempre à esquerda de cada jogador. O objetivo do jogo é imobilizar ou capturar todas as peças do
adversário.

Dicas para Fazer um Jogo de Damas com Tampinhas
Para fazer esta divertida peça você irá precisar de:
Tampinhas de garrafa de duas cores diferentes,
Pedaço de papelão com tamanho de 27 cm x 27 cm;
Cola branca comum;
Tabuleiro de jogo de damas para imprimir na medida 27 x 27 cm ou você mesmo
pode desenhar o tabuleiro.
Cole a folha de tabuleiro sobre o papelão e deixe secar, em seguida coloque 12
tampinhas de cada cor no tabuleiro como nas regras, e está pronta a diversão!!!

Desejamos que aproveitem essa
atividade e brinquem em família!!!

A professora Ana Lúcia de Souza, trabalha na EMEF Ernani Barros
Morgado.
Preparou este material conforme a habilidade:(HCEF07EF07T)
Apropriar e fruir das regras oficiais dos jogos de salão (dama, xadrez)
para desenvolver e empregar estratégias para a resolução de
problemas, ampliando as suas possibilidades de participação nos
diversos contextos.

